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gjennomføres store deler av behandlingen via videosamtaler eller
andre teknologiske kommunikasjonsmåter med svært gode resulta
ter, for eksempel i OCD-team. Teknikk og sikkerhet er ikke lenger en
hindring for bruk av videosamtaler i veiledning, og det som framstår
paradoksalt for YPU at Psykologforeningen skal være mer restriktiv
når det kommer til bruk av videosamtaler i veiledning mellom spe
sialist og psykolog, enn i direkte pasientkontakt.
Som følge av den teknologiske utviklingen i helsesektoren ble
Psykologenes interesseforening for digital helse (DigPsyk) etter for
rige landsmøte tatt opp som interesseutvalg i psykologforeningen.
I samme landsmøte ble prinsipprogrammet til foreningen tilføyd føl
gende formulering: «Psykologforeningen skal tilstrebe å ha en aktiv
rolle i å nyttiggjøre teknologi i psykologfaglig arbeid, på forsvarlig
vis.» Det er en åpenbar selvmotsigelse å innføre disse retningslinjene
og samtidig hevde at det jobbes aktivt for å nyttiggjøre seg teknologi
i det psykologfaglige arbeidet.
Gitt de gode teknologiske og sikkerhetsmessige rammene og Psy
kologforeningens ønske om å utvide bruken av slike verktøy i sensi
tivt arbeid, fremstår kostnaden av de foreslåtte retningslinjene for
psykologer i spesialisering som særlig påfallende. I mange tilfeller
vil veiledning over videosamtale være det eneste alternativet som
muliggjør jevnlig veiledning. Dette vil særlig gjelde for psykologer i
distriktene, og for psykologer som ønsker å spesialisere seg i en av
de mindre utbredte spesialitetene. Med lovfestet krav om psykolog
i kommunene vil det bli stor økning i antallet psykologer i mindre
kommuner. Mange av disse vil være relativt nyutdannede. For mange
av dem kan muligheten til å spesialisere seg være avhengig av at det
finnes fleksible løsninger for veiledning. For å avhjelpe personer som
påvirkes av endringene, anbefaler Psykologforeningen at det heller
legges opp til hele eller halve veiledningsdager i tilfeller der det er
lang reisevei mellom veileder og psykolog. Følgene av denne innstil
lingen kan være at veiledning vil foregå mer sporadisk og dermed gi
veileder redusert mulighet til å påvirke tidssensitivt arbeid i klinikk.
Slik YPU vurderer det, foreligger det ingen psykologfaglige eller
teknologiske grunner for å gå inn for en universell begrensning i bruk
av videosamtale i veiledning. Dersom det ligger faglige vurderinger
til grunn som ikke er gjort tilgjengelig i den løpende debatten, opp
fordrer YPU til å legge disse frem slik at bedre løsninger kan identi
fiseres enn en universell begrensning av bruken av videokonferanse.
Retningslinjene ble behandlet i Fagutvalget for felleselementene
13.03.18, og vil i siste instans bli lagt frem for sentralstyret for endelig
vurdering og vedtak. Det er med andre ord ikke for sent til å mode
rere retningslinjene. YPU vil på det aller sterkeste anmode fagutval
get og Sentralstyret om å følge Psykologforeningens egen politikk og
samfunnsutviklingen også i denne saken.
YPU foreslår følgende to prinsipper for utformingen av de nye ret
ningslinjene:
For det første bør retningslinjene ha til hensikt å sikre at veiled
ningen oppfyller et minstekrav angående faglighet, tekniske og sik
kerhetsmessige forhold, uavhengig av hvilket format veiledningen
gis i. For det andre bør veileder og psykolog dele ansvaret for veiled
ningens struktur med tanke på fysiske møter og veiledninger over
videosamtale.
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Debattert

ELTE-utdanningen
Ikke tilfredsstillende Masterutdannin
gen ved Eötvös Loránd University (ELTE)
tilfredsstiller ikke kravene til å praktisere som
psykolog i Norge.
Helene Amundsen Nissen-Lie og
kolleger i Aftenposten 13. mars

Kun fire Det er altså snakk om berre fire
nordmenn som hadde fått autorisasjon då dei
fyrste av dei som no har fått avslag, byrja ved
ELTE i 2014.
Anne Farseth i Dagens Medisin 15. mars

Bekymring Dessverre har siste tids utvik
ling i saken ført til bekymring for at Helse- og
omsorgsdepartementet skal foreslå et opp
legg som bryter med faglige vurderinger og
hensyn til pasientsikkerhet.
Tor Levin Hofgaard i Aftenposten 19. mars

Urent spill Fint å få vite at det er fagforenin
gen som har vært på besøk hos Hdir. og ikke
den faglige foreningen.
Anita Husby på Facebook-gruppen
Psykologer 19. mars 17:27

Legitimt At NPF er en fagforening som ønsker
å fremme sine interesser (her: motsette seg at
det blir en presedens for politisk overstyring
av fagmessige vurderinger) er helt legitimt.
Anders Uldalen Brosstad på Facebookgruppen Psykologer 19. mars 19:28

Konsekvensvurdering Man (burde) vurdere
utenlandspsykologene etter hva de tilfører
pasientbehandlingen, ikke (…) etter hva de (muli
gens) får av konsekvenser for lønn og anseelse.
Einar Aagaard Tryti på Facebookgruppen Psykologer 20. mars 10:12

Gatekeeper Tänker att man också behöver
vara försiktig så att vi inte blir alltför gatekeeping mot personer vars kompetens och
utbildning vi har stor nytta av.
Niclas Andersson på Facebookgruppen Psykologer 21. mars 07:49
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